
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Завршни рад- истраживачки рад 
Наставник/наставници: Сви наставници и сарадници 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: Уписан осми семестар студија 
Циљ предмета 
Основни циљ је да студент савлада вештину израде комплексног писаног рада на нивоу завршног рада 
основних академских студија, у смислу логичног структуирања садржаја, писања квалитетног текста, 
техничке и графичке обраде рада и сл. 
Исход предмета  
Оспособљеност студента да финализује свој завршни рад у структурном, логичком, стручном, стилском и 
техничком смислу. То значи да, поред оспособљености да истражује изабрани проблем, примењује одређене 
методе, покаже способност аналитичког, синтезног и критичког размишљања, као и самосталност у доношењу 
закључака и предлагању одговарајућих решења, студент треба да покаже вештину креирања логично 
структуираног садржаја. Поред тога, студент треба да овлада елементима писања рада у смислу исправног 
коришћења и цитирања литературе, обраде прилога, разврставања нивоа наслова и поднаслова, графичке и 
техничке обраде текста, као и усвајање квалитетног стила писања у складу са темом коју обрађује. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Завршни рад- истраживачки рад је пратећи део Завршног рада. Поред стручног аспекта, у овом предмету 
студент обрађује неколико елемената битних за финализацију завршног рада, као што су: 
- структура садржаја рада и нивои поднаслова; 
- начини навођења и цитирања литературе и извора информација; 
- елементи техничке обраде и приказа прилога у раду (табела, мапа, слика...); 
- графичка обрада и дизајнирање рада; 
- усклађивање стила писања са темом рада; 
- израда прилога и сл. 
Литература  
Umberto Е. (2000): Kako se piše diplomski rad, Narodna knjiga, Alfa, Beograd 
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 0 Практична настава: 0 
Методе извођења наставе 
Након одабира теме за завршни рад, студент се консултује са ментором и другим консултантима о потребним 
истраживања, али и о техници обраде и припреме рада која ће највише одговарати области из које је задата 
тема. Поред израде структуре рада, студент обрађује текстуалне, графичке и друге прилоге које припрема за 
финализацију рада, редовно се консултујући са ментором и другим консултантима о тим елементима рада. 
Тежиште овог предмета је израда квалитетне структуре и садржаја завршног рада, као и исправна обрада 
елемената текста, графике, прилога, усвајање доброг стила писања и/или дизајнирања рада и сл. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена = 70 Завршни испит = 30 Укупно 
поена 

оцена структуре и садржаја 
(поглавља) рада 40 образложење и одбрана садржаја 

рада и елемената обраде рада 100 

оцена елемената обраде рада 30   
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    

 


